
 

                              

Vacature Fortior directeur m / v (0,6 wtf) 
voor School aan de Vijver in Venlo 
 
Voor School aan de Vijver zoekt Stichting Fortior met ingang van z.s.m. in 2020: 

een enthousiaste directeur, onderwijskundig leider m/v 

Omvang - 0,6 fte 

Wij zoeken een directeur die: 

 Een teambuilder is met een goed ontwikkeld empathisch vermogen. Die anderen 
verantwoordelijkheid en vertrouwen geeft en ze hier op durft aan te spreken, waarbij elk 
teamlid zich ‘gezien’ en gewaardeerd voelt. 

 Begaan is met het wel en wee van de school. Die ook kritisch en rechtvaardig handelt, praktisch 
ingesteld is en de daad bij het woord voegt.  

 Meerdere jaren ervaring heeft opgedaan binnen het onderwijs en de professionele ontwikkeling 
van het team stimuleert.   

 Realistisch omgaat met visie en dit weet te vertalen in een planmatige ontwikkeling van de 
school.  

 Een basisschool –met een Kunstzinnige Cultuur- een uitdaging vindt en samen met het team zorg 
draagt voor een vakinhoudelijk evenwicht in het creatieve en cognitieve aanbod. 

 Een verbinder is tussen team, ouders, buurt, stichting en de overheid. Die de communicatie 
hiertussen stimuleert en vernieuwing ziet als kansen en mogelijkheden om de school in een 
krachtige ontwikkeling te zetten en te houden. Die keuzes maakt en besluitvaardige 
samenwerking met partners belangrijk vindt. 
 

 
Functie 
Als directeur ben je: 

 Integraal verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, personeel, financiën, formatie en facilitaire  
zaken. 

 Boegbeeld van de school en een zichtbare leider. 

 Lid van het Bovenschoolse directeuren overleg van de Stichting Fortior en participeer je in 
Bovenschoolse werkgroepen.  

 Aanstuurder van het MT. Het MT op deze school bestaat uit de directeur en twee teamleiders. 

 De uitgangspunten van de Stichting Fortior onderschrijft en weet te vertalen op schoolniveau. 

 De opleiding schoolleider PO afgerond heeft of bereid is deze t.b.v. registratie directeur PO te 
volgen. 

  



-School aan de Vijver: een school met een Kunstzinnige Cultuur- 

 

Een krachtige school in ontwikkeling 

 

School aan de Vijver is gehuisvest in Venlo-Oost nabij het centrum en maakt deel uit van Stichting 
Fortior. Onze school is in 1920 opgericht en is van oorsprong de enige school in ‘groot-Venlo’ met een 
protestant-christelijk bestuur. De school is nu doorgegroeid naar een buurtschool met ongeveer 280 
leerlingen, die open staat voor leerlingen van alle geloofsovertuigingen. Wij houden van een open 
cultuur, waar ouders en leerkrachten op een respectvolle manier met elkaar communiceren. Een school 
met duidelijke regels om een veilige omgeving te creëren waarin ieder zich geborgen en geaccepteerd 
voelt. Een opgeruimde, schone school draagt ertoe bij.   
 
We werken in homogene groepen, waarin kinderen zich op hun eigen niveau, optimaal ontplooien. 

Vertrouwen in talenten en kwaliteiten van kinderen staan bij ons hoog in het vaandel. Een speciaal 

accent zetten we op ‘Kunstzinnig’ en ‘Cultuur’, twee aspecten binnen ons lesaanbod die de creativiteit, 

de talenten en de verschillende interesses van de kinderen bevorderen.   

 
Samen met de ouders willen we onze schooljeugd zo begeleiden, dat zij in hun kracht staan en goed 
voorbereid zijn om hun eigen ontwikkeling verder uit te bouwen. Zo kunnen zij in hun toekomst een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan een waardevolle maatschappij.  
 
Interesse? 
Dan kunt u uw sollicitatiebrief met CV mailen naar: 
cvb@fortior.nl 
O.v.v. Vacature School aan de Vijver  
T.a.v. drs. P.H.M. van Eijk 
 
Reacties kunnen tot uiterlijk 04-11-2019 worden gemaild.  
Gesprekken vinden plaats in week 46 en 47 
 
Wij hopen tijdens het sollicitatiegesprek uw creatieve kant, in welk opzicht dan ook, te mogen 
ontdekken. 
 
NB: een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.  
Voor deze functie is een salariëring in de DB schaal CAO PO van toepassing.  
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